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AGENDA (draft)
Project Launching Seminar

08.12.2015, Faculty of Mechanics, No.1 Mihai Viteazu Bv., Timişoara

  Program:

10:00 – 10:30, Participants registration

10:30 – 11:30, Prof.Phd.eng Viorel-Aurel SERBAN – RECTOR of 

Politehnica University Timisoara – Seminar opening & 

Welcome Speech

Prof.Phd.eng.ec. Dumitru TUCU – Project 

Manager- Presentation of the project - Partnership for 

promoting green energy in the rural area of the 

Romanian-Serbian cross-border region

11:30 – 11:45, Mayor Mitar Vucurevic- Partner 1 – Municipality 

of Zitiste - Presentation

11:45 – 12:00, Prof.Phd.eng.ec. Dumitru MNERIE – Partner 2 –

“Ioan Slavici” Foundation for Culture and Education -

Presentation

12:00 – 12:30, Coffee break

12:30 – 12:45, Press Conference

12:45 – 13:30, Round table
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Partenerul principal 

Universitatea Politehnica Timișoara 

 

 Înfiinţată în anul 1920, la scurt timp 

după unirea teritoriilor româneşti, într-un 

context european marcat de redefinirea 

statală şi tarele primului război mondial, 

Şcoala Politehnică din Timişoara – cum s-a 

numit la început – a constituit răspunsul 

pentru una din cerinţele formulate de 

societatea românească a vremii, şi anume, 

formarea de ingineri.  

 Universitatea Politehnica 

Timişoara, universitate de cercetare 

avansată şi educaţie, este astăzi una dintre 

şcolile româneşti cu tradiţie, recunoscută în 

plan naţional şi internaţional, atât prin 

activitatea generaţiilor de cadre didactice, 

cât şi prin activitatea de excepţie a unor 

academicieni prestigioşi. 

 În structura Universității 

Politehnica Timișoara sunt incluse 

facultăți, departamente , catedre, institute 

și centre de cercetare, laboratoare, 

biblioteci, cămine, cantine, baze sportive, 

precum și serviciile tehnice și 

administrative, editura și tipografia, 

policlinica studențească. Cele 10 facultăți 

ale universității asigură programe de studii 

pentru aproximativ 13.500 studenți. În 

cadrul celor 25 departamente își 

desfășoară activitatea aproape 700 cadre 

didactice, iar personalul administrativ și 

auxiliar numără în jur de 500 cadre. 

 Universitatea Politehnica Timișoara 

are o bogată experiență în managementul 

proiectelor europene (mobilizări de 

participanți, schimb de experiență, 

raportări). În ceea ce privește zona 

transfrontalieră România - Serbia, 

Universitatea Politehnica Timișoara a 

participat la implementarea a 2 proiecte 

cofinanțate din fonduri europene. 

Universitatea Politehnica Timișoara are, de 

asemenea, experiență în implementarea 

proiectelor Phare și a altor proiecte 

finanțate din fonduri europene (fonduri 

structurale, TEMPUS; CEEPUS și altele.). 

 

 

 

 

Lead Partner 

Politehnica University Timisoara 

 

 Established in 1920, shortly after 

the union of Romanian territories, in a 

European context marked by the 

redefinition of states and by the aftermath 

of World War I, the Polytechnic School in 

Timisoara – as was originally called - was 

the answer to one of the requirements of 

the Romanian society of the time, namely 

the formation of engineers.  

 Politehnica University Timisoara, a 

university of advanced research and 

education, is today one of the traditional 

Romanian schools and is recognized 

nationally and internationally both 

through the work of generations of 

teachers and the outstanding work of 

prestigious academics. 

 The structure of Politehnica 

University Timisoara includes faculties, 

departments, chairs, institutes and 

research centers, laboratories, libraries, 

hostels, canteens, sports facilities, technical 

and administrative services, a publishing 

house and a printing center, and a student 

medical center. The 10 faculties of the 

university provide education programs to 

approximately 13,500 students. Within the 

25 departments of the university work 

nearly 700 teachers and the auxiliary and 

administrative personnel amount to 500 

staff. 

 Politehnica University Timisoara 

has a rich experience in European Union 

project management (mobilization of 

participants, exchange of experience, 

giving reports). Related to Romanian-

Serbian cross-border area, Politehnica 

University Timisoara participated to the 

implementation of 2 projects co-financed 

from European funds. Politehnica 

University Timisoara has also experience 

in implementation of Phare projects and 

many European Union financed projects 

(structural founds, TEMPUS, CEEPUS 

etc.). 
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Partenerul 1   Primăria Zitiște 

 Jitiște (scris în chirilică Житиште) 

este o comună în Districtul Banatul 

Central din Voivodina, Serbia. Comuna 

are o populație de 3.242 locuitori, iar 

împreună cu satele apărținătoare, Jitiște 

are o populație de 16.786 locuitori. 

 Primăria Jitiște are de asemenea 

experiență în managementul proiectelor 

europene (mobilizări de participanți, 

schimb de experiență, raportări). Cu 

privire la regiunea transfrontalieră 

româno-sârbă, Jitiște a participat la 

implementarea unui proiect cofinanțat din 

fonduri europene pe IPA cross-border cu 

titlul: “Țiganii – Rețea de incluziune 

socială”, nr. 84524/07.12.2010, finanțat cu 

137.669 euro, în parteneriat cu Primăria 

din Nova Crjna, Institutul Intercultural 

Timișoara, Primăria din Novi Knezevac. 

 Jitiște a fost fondată în secolul al 

IV-lea, în perioada Regatului maghiar,   

cu denumirea de Zenthgyurgh 

(Szentgyorgyi). 

 În comuna Jitiște conviețuiesc mai 

multe etnii: sârbi 2.861 (88,25%), țigani 

156 (4,8%), unguri 70 (2,16%), iugoslavi 

32 (1,0%), români 29 (0,90%), și alții. 

Primăria oferă bune oportunități de a 

dezvolta energii regenerabile (solară, 

eoliană, biomasă, termală etc) 

 În ultimii douăzeci de ani, Uniunea 

Europeană a trecut de la semnarea a 

numeroase înțelegeri, convenții și strategii 

complementare propriei strategii de 

dezvoltare durabilă definită în 

documentul Europe 2020, unde 

dezvoltarea economică a Uniunii 

Europene este impusă tuturor statelor 

membre și statelor pe cale de a adera la 

Uniunea Europeană, dezvoltare bazată pe 

cunoaștere, salvarea mediului 

înconjurător, o rată ridicată de angajare, 

productivitate și coeziune socială.   

 

Partener 1   Zitiste Municipality 

 Žitište (Serbian Cyrillic: Житиште) 

is a town in Central Banat District of 

Vojvodina, Serbia. The town has a 

population of 3242, while Žitište 

municipality has 16,786 inhabitants. 

 Zitiste Municipality has also 

experience in European Union project 

management (mobilization of participants, 

exchange of experience, giving reports). 

Related to Romanian-Serbian cross-border 

area, Zitiste participated to the 

implementation of one projects co-financed 

from European funds on IPA Cross-

Border Project “Roma - Social inclusion 

network”, nr.84524/07.12.2010, financed 

with 137.669,00 euro, in partnership with 

Municipality of Nova Crnja, Institutul 

Intercultural Timisoara, Municipality of 

Novi Knezevac.  

 Zitiste was founded in the 14th 

century during the Hungarian Kingdom, 

under Zenthgyurgh (Szentgyörgyi) name.  

 Ethnic groups in the Žitište town 

are: Serbs = 2,861 (88.25%), Roma = 156 

(4.81%), Hungarians = 70 (2.16%), 

Yugoslavs = 32 (0.99%), Romanians = 29 

(0.90%) others. Municipality offers good 

opportunities for development of 

renewable energies (solar, wind, biomass, 

thermal etc.).  

 European Union has in the last 

twenty years crossed the path from signing 

numerous agreements, conventions and 

strategies to their own strategy of 

sustainable development defined in the 

document Europe 2020, where European 

Union Economic Development is laid down 

to all the member states and the ones on 

the way to European Union membership, 

development based on knowledge, 

preservation of the environment, high level 

of employment, productivity and social 

cohesion. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Serbian_Cyrillic_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Central_Banat_District
https://en.wikipedia.org/wiki/Vojvodina
https://en.wikipedia.org/wiki/Serbia
http://en.wikipedia.org/wiki/Hungarian_Kingdom
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Partenerul 2 

Fundația pentru Cultură și Învățământ 

“Ioan Slavici” 

 

 Fundația pentru Cultură și 

Învățământ “Ioan Slavici” este fondatorul 

și coordonatorul Universității “Ioan 

Slavici“ din Timișoara, care actualmente 

are peste 1500 de studenți înscriși la cele 2 

facultăți: Facultatea de Inginerie și 

Facultatea de Științe Economice. O 

preocupare a Fundației este crearea de 

parteneriate cu instituții similare naționale 

și internaționale. Fundația este deja 

partener SIR în “Strategia de Inovare 

Regională pentru Regiunea V Vest”, 

Agenția pentru Dezvoltare Regională V 

Vest România, proiect care a fost stabilit în 

rețeaua inter-regională PARTENER. Ca 

partener intern SIR, Fundația are 

conexiuni funcționale stabilite cu 50 de 

membri ai comunității inovatoare din 

patru țări din regiunea de vest: autoritățile 

locale, camere de comerț și industrie, 

firme, instituții educaționale și de 

cercetare, etc. 

 Împreună cu Asociația Studenților 

“Ioan Slavici” din Universitatea cu același 

nume, Fundația a creat Centrul Academic 

de Voluntariat “Ioan Slavici”, un 

departament cu dublă funcție: orientarea 

către activități administrative interne 

(voluntariat în aranjarea bazelor sportive 

și a zonelor verzi, amenajarea zonelor de 

învățare, etc.) și orientarea către nevoile 

comunității. De asemenea, Fundația este 

fondatorul și promotorul noului parc 

tehnologic și științific, TIM SCIENCE 

PARK fiind considerat cel mai bun la nivel 

național.  

 Au fost inițiate o serie de acțiuni de 

integrare a educației în domeniul cercetării 

și în mediul de afaceri, mărindu-și 

colaborarea cu intreprinderile mici și 

mijlocii (IMM), îndeosebi cu grupul de 

firme situate în zona ELECTROMETAL. 

Mai mult, fundaţia are o capacitate 

financiară de aproape 1 milion de euro în 

depozite.   

 

 

 

Partner 2 

“Ioan Slavici” Foundation for Culture and 

Education 

 

 “Ioan Slavici” Foundation for 

Culture and Education is the founder and 

coordinator of “Ioan Slavici” University 

Timisoara and nowadays includes over 1500 

students in its two faculties: The Engineering 

Faculty and the Faculty of Economic 

Sciences. A permanent concern of the 

Foundation is the establishment of 

partnerships with similar national and 

international institutions. The Foundation is 

already a RIS partner in the “Regional 

Innovation Strategy for V West Region” 

ADR V VEST ROMANIA project which 

was established in the inter-regional 

PARTNER network. As an internal RIS 

partner, the Foundation has already 

functional connections established with the 

50 members of the innovation community of 

the four counties of the West region: local 

authorities, chambers of commerce and 

industry, firms, educational and research 

institutions etc. 

 Together with “Ioan Slavici” 

Student Association from the University 

with the same name, the Foundation 

created “Ioan Slavici” Academic 

Volunteering Centre, a department with a 

double function: orientation towards 

internal administrative activities 

(volunteering in the arrangement of sport 

bases and green areas, decoration of 

teaching areas etc.) and orientation 

towards the needs of the community. Also, 

the Foundation is the founder and 

promoter of the new scientific and 

technological park, TIM SCIENCE PARK, 

considered the best at national level.  

  A series of integration actions for 

the education in the research and business 

environment have been initiated, enlarging 

the collaboration area within small and 

medium enterprises (SMEs), of which a 

group of firms in the ELECTROMETAL 

area. Furthermore, the Foundation has a 

financial capacity of almost 1 million EUR 

in deposits. 
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Context și oportunitate 

 Aşa cum s-a declarat în Directiva 

2009/28/CE a Uniunii Europene privind 

promovarea utilizării energiei din surse 

regenerabile şi de modificare şi ulterior de 

abrogare a Directivelor 2001/77/CE şi 

2003/30/CE, controlul consumului de energie 

european şi utilizarea tot mai semnificativă a 

energiei din surse regenerabile, împreună cu 

economiile de energie şi eficienţa energetică 

mărită, constituie părți importante din 

pachetul de măsuri necesare pentru a reduce 

emisiile de gaze cu efect de seră și respectă 

Protocolul de la Kyoto la Convenția-cadru a 

Națiunilor Unite privind schimbările climatice 

precum și angajamentele comunitare şi 

internaţionale de reducere a emisiilor de gaze 

de seră și după anul 2015. Acești factori 

joacă, de asemenea, un rol important în 

promovarea securităţii aprovizionării cu 

energie, promovarea dezvoltării tehnologice şi  

inovării şi oferă oportunităţi de ocupare a 

forţei de muncă şi de dezvoltare regională, 

mai ales în mediul rural şi zonele izolate.  

 Politica Serbiei în privința energiei 

arată că educarea  şi  informarea utilizatorilor 

de energie privind modul de utilizare mai 

eficientă a energiei este unul din cele cinci 

instrumente politice, care trebuie să fie 

utilizate pentru creşterea eficienţei energetice. 

De asemenea, politica energetică românească 

spune clar că utilizarea surselor regenerabile 

de energie este o prioritate. 

 Ca viitor stat membru al UE, Serbia a 

început să creeze coerenţă între politicile 

naţionale şi cele europene. Acest proiect este 

o valoare adăugată pentru această problemă, 

astfel că va exista un nivel ridicat de difuzare 

și îmbunătățire a aplicării legislației europene. 

 La  summitul din martie 2000 de la 

Lisabona, liderii Uniunii Europene au stabilit  

strategia de la Lisabona, o strategie pentru 

îmbunătăţirea competitivităţii în UE.  Acesta 

a fost revizuită în 2005, cu un accent mai 

puternic pe acţiuni cheie pentru a crea o 

creştere şi locuri de muncă în UE. În 2011 

 

 

Project context and opportunity   

 As stated in the Directive 2009/28/EC 

of the European Union on the promotion of 

the use of energy from renewable sources and 

amending and subsequently repealing 

Directives 2001/77/EC and 2003/30/Ec, the 

control of European energy consumption and 

the increased use of energy from renewable 

sources, together with energy savings and 

increased energy efficiency, constitute 

important parts of the package of measures 

needed to reduce greenhouse gas emissions 

and comply with the Kyoto Protocol to the 

United Nations Framework Convention on 

Climate Change, and with further Community 

and international greenhouse gas emission 

reduction commitments beyond 2015. Those 

factors also have an important part to play in 

promoting the security of energy supply, 

promoting technological development and 

innovation and providing opportunities for 

employment and regional development, 

especially in rural and isolated areas. 

 The Serbian Energy Policy points out 

that education and information of the energy 

users on how to use energy more efficiently is 

one of five policy instruments that have to be 

used for increased energy efficiency. The 

Romanian Energy Policy also clearly states 

that the use of renewable sources of energy is 

a priority. 

 As future Member State of the EU, 

Serbia started to create coherence between 

national policies and the European ones. This 

project is an added value for this matter as 

there will be a high level of dissemination and 

improvement of the implementation of the 

European legislation. 

  At the Lisbon summit in March 2000, 

European Union leaders set out the Lisbon 

Strategy, a strategy to enhance the 

competitiveness of the EU. It was revised in 

2005, with a stronger focus on the key actions 

to create growth and jobs in the EU. 

In 2011  
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Serbia a fost menționată cu o rată a 

somajului de 19,2%, prezentând şi o 

tendință crescătoare. În cazul regiunii sârbe 

de frontieră, există lacune fundamentale în 

diferite sectoare, platformele tehnologice şi 

industriale nu sunt prezente, fapt care 

conduce la o stagnare a sectorului de 

afaceri, precum şi a sectorului de cercetare. 

Prin urmare, transferurile tehnologice 

trebuie realizate astfel încât, societatea 

informațională sârbă să obțină  un avantaj 

calitativ. 

 Analiza necesară a fost efectuată 

prin utilizarea de instrumente cum ar fi 

anchete la nivelul zonelor eligibile ale 

proiectului, pe un eșantion de 400 de 

entități economice.  

  In urma rezultatelor analizei, au fost 

identificate următoarele nevoi:  

- 42,7% dintre subiecții din Romania au 

nevoie de experți în instituțiile lor pentru 

dezvoltarea de afaceri transfrontaliere.  

- 12,5% dintre subiecți, atât din România, 

cât  şi din Serbia au dezvoltat deja 

parteneriate pentru afaceri. 

- 3,6% dintre subiecții sârbi şi români au 

obținut rezultate în domeniul de energiilor 

regenerabile, dar au nevoie de expertiză 

privind implementarea acestor rezultate în 

afaceri. 

- 68,4% dintre subiecții sârbi şi români 

doresc să dezvolte parteneriate de afaceri la 

nivel transfrontalier, dar au nevoie de un 

expert în consilierea afacerii. 

- 52,4% dintre sârbi și români sunt 

interesați să dezvolte parteneriate de 

afaceri în sectorul energiei regenerabile, 

posedă resurse financiare şi, parțial, resurse 

tehnice.  

- 78,5% din managerii din România au 

nevoie să fie implicați în reţele specifice 

pentru dezvoltarea de afaceri 

transfrontaliere în energii regenerabile. 

 Pentru a satisface aceste nevoi, 

proiectul va face uz de expertiza 

Universitații Politehnica Timișoara și a 

Institutului de Cercetare în Energii 

Regenerabile, care a fost creat cu suportul 

financiar al Uniunii Europene 

(~15.000.000 euro). 

 

 

Serbia was listed with an unemployment rate 

of 19,2 % and an upward trend. In the case of 

the Serbian border region, there are 

fundamental gaps in different sectors; 

industrial and technological platforms aren’t 

present, fact that leads to a stagnation of the 

business sector as well as the research field as 

well. Therefore technological transfers have 

to be made as the Serbian information society 

will have a qualitative benefit. 

  The need analysis has been made by 

using tools such as surveys at the level of the 

eligible areas of the project, on a sample of 

400 economic entities.  

  Following the results of the analysis 

the following needs have been identified:  

- 42,7% of the subjects in Romania need 

experts in their institutions for development 

of cross-border businesses. 

- 12,5% of the subjects both in Romania and 

Serbia already have developed partnerships 

for businesses. 

- 3,6% of the Serbian and Romanian subjects 

have developed results in renewable energies 

area but need expertise on implementing 

those results into businesses. 

- 68,4% of the Serbian and Romanian subjects 

wish to develop business partnerships at 

cross-border level but they require expert 

business counseling . 

- 52,4% of the Serbian and Romanian are 

interested in developing business partnerships 

in renewable energy sector and they possess 

the financial and part of technical resources. 

- 78,5% of the Romanian managers need 

specific networking services for cross-border 

business development in renewable energies.  

 To satisfy these needs the project will 

make use of the expertise of the Polytechnic 

University of Timisoara and its Renewable 

Energy Research Institute that was created 

with the financial support of the European 

Union (~15.000.000 euro). 
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Descrierea proiectului 

 

 Proiectul presupune cooperarea cu 

Institutul de Cercetare în Energii 

Regenerabile, constând într- o entitate 

complexă, structurată pe părţi diferite, 

specializate pe diferite energii: eoliană, solară, 

geotermală, biomasă, biocombustibili etc. 

Proiectul va realiza, de asemenea, conectarea 

infrastructurii și activități pentru studii de 

formare, prin cooperare cu parteneri din 

România și din străinătate. Fundamentul 

proiectului constă în experienţa şi competenţa 

Universității Politehnica Timișoara, acumulată 

în ultimii patruzeci de ani.   

 Actionând coerent cu Comunitatea 

Europeană și strategiile din România și Serbia 

pentru dezvoltare durabilă, proiectul se 

concentrează pe transferul de cunoştinţe şi de 

bune practici din institutiile românești, care au 

experienţă în domeniul energiei verzi spre 

zona rurală transfrontalieră.  

 Proiectul se axează asupra a două 

probleme-cheie ce grevează dezvoltarea rurală: 

lipsa de informaţii privind utilizarea de energie 

regenerabilă şi rata ridicată a șomajului. 

 Mai mult, implementarea în comun şi 

numărul mare de activităţi care sunt prevăzute 

a se desfășura în cooperare au un impact mare 

asupra conectării aspectelor culturale şi sociale 

ale interacțiunilor transfrontaliere.  

 Obiectiv general al proiectului este 

creşterea nivelului de conştientizare şi de 

informare, privitor la utilizarea energiei verzi 

în zonele rurale, prin transfer de cunoștințe în 

zona transfrontalieră.  

  Obiectivele specifice sunt: 

1. crearea unui grup de lideri de opinie, 

având cunoştinţe în domeniul energiei verzi; 

 2. îmbunătățirea infrastructurii pentru 

asigurarea unei cooperări mai bune şi 

transferul de cunoştinţe referitoare la energia 

verde în zona transfrontalieră; 

 3. o mai bună pregătire pentru oameni, 

în vederea dezvoltării de noi activităţi şi pentru 

a găsi noi locuri de muncă în domeniul 

energiei verzi, în zona transfrontalieră;  

 4. promovarea importanţei utilizării 

surselor de energie verde pentru o dezvoltare 

durabilă, în rândul populației din zona 

transfrontalieră. 

 

Project description 

 

 Project supposes cooperation with 

Research Institute for Renewable Energies, 

consisting in a complex entity, structured on 

different parts, specialized on different 

energies: wind, solar, geothermal, biomass, 

biofuels etc. Project will realizes also, all 

infrastructure connected and activities for 

training researches by cooperating with 

partners from Romania and abroad. The main 

base of the project consists in experience and 

competence of Polytechnic University of 

Timisoara accumulated in the last forty years. 

 Acting consistent with the European 

and both Romanian and Serbian strategies for 

sustainable development, the project focuses 

on transferring the knowledge and good 

practice from Romanian institutions that have 

expertise in the green energy field to the 

cross-border rural area. 

 The project addresses two key issues 

of rural development: the lack of information 

regarding the use or renewable energy and the 

high rate of unemployment. 

 More than that, the joint 

implementation and the large number of 

activities that are done in cooperation have a 

high impact on the connectedness, cultural 

and social aspects of the cross-border 

interactions. 

 General objective of the project is to 

increase the level of awareness and 

information regarding the use of green energy 

in rural areas by know-how transfer in the 

cross-border area.  

 Specific objectives are: 

1. creation of a group of opinion 

leaders having know-how in the green energy 

domain; 

 2. improvement of the infrastructure 

for insuring better cooperation and knowledge 

transfer regarding green energy in the cross-

border area; 

 3. supporting better preparation for 

people to develop new activities and to find 

new jobs in the green energy domain in the 

cross border-area; 

 4. promoting the importance of using 

green energy sources for a 

sustainable development among the 

population in the cross-border area. 
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Activitățile proiectului 
Activitatea 1 - Stabilirea echipei de proiect 

 Prima activitate constă din trei 

întâlniri, înainte de lansarea oficială a 

proiectului, unde va fi stabilită echipa de 

management de proiect. Echipa va discuta 

posibilitatea şi importanţa dezvoltării 

proiectelor transfrontaliere în zona eligibilă. 

Apoi, echipa va identifica scopurile și 

obiectivele și va stabili un plan de acțiune, 

care conţine activităţi care trebuie efectuate 

pentru a obţine rezultatele aşteptate. 

Activitatea 2 - Seminarul de lansare a 

proiectului în România 

 Seminarul de lansare are scopul 

principal de a prezenta  obiectivele şi 

rezultatele aşteptate din proiectul în cauză. 

Acesta se va concentra pe  importanţa 

proiectelor transfrontaliere în domeniul 

energiei verzi, ca un element important de 

dezvoltare durabilă. Apoi, vor fi scoase în 

evidență celelalte puncte forte ale proiectului: 

sprijinul pentru dezvoltarea de noi activităţi în 

sectorul energiei verzi în zonele rurale, 

promovarea utilizării surselor de energie 

regenerabilă din zonele rurale, transferul de 

cunoştinţe ştiinţifice din sectorul energiei 

verzi, de la instituții cu experiență în 

domeniu, la principalii actori din zonele rurale 

(autorităţi locale, întreprinderi mici și 

mijlocii, ONG-uri, reprezentanți ai 

comunității rurale). 

Activitatea 3 - Seminarul de lansare a 

proiectului în Serbia 

  Seminarul de lansare are scopul 

principal de a clarifica scopul proiectului, 

obiectivele şi rezultatele aşteptate din proiect. 

Acesta se va concentra pe sublinierea 

importanţei proiectelor transfrontaliere în 

domeniul energiei verzi, ca un element 

important de dezvoltare durabilă. Apoi, vor fi 

declarate celelalte puncte forte ale proiectului: 

sprijinul pentru dezvoltarea de noi activităţi în 

sectorul energiei verzi în zonele rurale, 

promovarea utilizării surselor de energie 

regenerabilă din zonele rurale, transferul de 

cunoştinţe ştiinţifice din domeniul energiei 

verzi, de la instituții cu experiență, la 

principalii actori din zonele rurale (autorităţi 

locale, întreprinderi mici și mijlocii, 

ONG-uri, reprezentanți ai 

comunității rurale). 

Project activities 
Activity 1 – Partners Board Establishment 

 The first activity consists of three 

meetings before the official start of the 

project, where the management team for the 

project will be established. The team will 

discuss the opportunity and importance of 

developing cross-border projects in the 

eligible area. Then the team will identify 

goals and objectives, and will set out an 

action plan containing the activities that have 

to be carried out in order to achieve the 

expected results. 

Activity 2 – Project Launching Seminar 

Romania 

 The Launching Seminar’s main 

purpose is to clearly present the goal, 

objectives and the expected results of the 

current project. It will focus on emphasising 

the importance of cross-border projects in the 

green energy domain, as an important element 

of sustainable development. Then the other 

strong points of the projects will be stated: the 

support in developing new activities in the 

green energy sector in rural areas, the 

promotion of using renewable energy sources 

in rural areas, the transfer of scientific know-

how in the green energy domain from 

institutions with expertise in this field to the 

main actors of the rural areas (local 

authorities, SME’s, NGO’s, rural community 

representatives). 

Activity 3 – Project Launching Seminar 

Serbia 

 The Launching Seminar’s main 

purpose is to clearly present the goal, 

objectives and the expected results of the 

current project. It will focus on emphasising 

the importance of cross-border projects in the 

green energy domain, as an important element 

of sustainable development. Then the other 

strong points of the projects will be stated: the 

support in developing new activities in the 

green energy sector in rural areas, the 

promotion of using renewable energy sources 

in rural areas, the transfer of scientific know-

how in the green energy domain from 

institutions with expertise in this field to the 

main actors of the rural areas (local 

authorities, SME’s, NGO’s, 

community representatives). 
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Activitatea 4 - Crearea unei reţele virtuale 

 Crearea reţelei virtuale are trei 

componente, care sunt compatibile cu trei 

scopuri diferite:  

 website-ul proiectului este destinat 

pentru a promova proiectul şi rezultatele 

obținute; 

 platforma web, destinată a fi un 

instrument care va contribui la cooperarea 

participanţilor în proiect (fiecare va avea 

posibilitatea de a crea conturi de utilizatori 

protejaţi, a găsi oportunităţi noi în sectorul 

energiei verzi, a găsi parteneri noi pentru 

proiectele transfrontaliere, regionale sau 

naţionale); 

 portalul energiei verzi, care se 

concentrează pe promovarea utilizării de surse 

regenerabile în zona transfrontalieră rurală, pe 

avantajele de a le folosi şi alte informaţii 

referitoare la acest domeniu; acest portal este 

destinat nu numai grupului țintă, dar va 

constitui și o sursă de informaţii pentru 

întreaga zonă transfrontalieră. 

Activitatea 5 - Crearea Centrului de 

Promovare și Consiliere în Domeniul 

Energiei Verzi  

 Centrul de Promovare și Consiliere în 

Domeniul Energiei Verzi va fi stabilit la 

primăria Jitiște, districtul Banatul Central. 

Centrul va avea o capacitate de 30 de locuri şi 

va fi echipat în mod adecvat pentru a găzdui 

următoarele activităţi: 

 instruire pe tematica Dezvoltarea 

durabilă în zonele rurale; 

 demonstraţii ştiinţifice cu echipamente 

de energie regenerabilă; 

 activități de consiliere și orientare 

profesională; 

 prezentarea rezultatelor din cadrul 

concursului școlar; 

 seminarul de finalizare a proiectului; 

 întâlniri între grupurile țintă; 

 alte prezentări în domeniul energiei 

verzi; 

Activitatea 6 - Formare privind Dezvoltarea 

durabilă în zonele rurale 

 Prima activitate de formare din cadrul 

proiectului va avea loc în Jitiște, districtul 

Banatul Central. Vor participa 20 de subiecți 

(10 din Serbia şi 10 din România), 

reprezentanți ai autorităților locale,  

 Activity 4 – Creation of a virtual network 

 The creation of the virtual network has 

three components that are consistent with 

three different purposes: 

 the project website that is intended to 

promote the project and it’s results;  

 the web platform that is intended to be 

an instrument that will contribute in the 

cooperation of the project participants (each 

of them will have the possibility to create 

protected users accounts, find new 

opportunities in the green energy sector, find 

new partners for cross-border, regional or 

national projects);  

 the green energy portal that is focused 

on promoting the use of renewable sources in 

the rural cross-border area, the advantages of 

using them and other information regarding 

this domain; this portal is not only destined 

for the targeted group, but will act as an 

information source for all of the cross-border 

region. 

Activity 5 – Creation of a Green Energy 

Promotion and Counseling Center 

 The Green Energy Promotion and 

Counseling Center will be established at 

Žitište Municipality, Srednje Banatski 

County. It will have a capacity of 30 people 

and will be equipped adequately in order to 

host the following activities:  

 the training on Sustainable 

Development in Rural Areas 

 scientific demonstrations of renewable 

energy equipment;  

 counseling and professional 

orientation activities;  

 the presentation of the school contest 

results;  

 the project closing seminar;  

 meetings between the targeted groups;  

 other presentations in the green energy 

domain;  

Activity 6 – Training Sustainable 

Development in Rural Areas 

 This is the first training of the project 

and will take place in Žitište, Srednje 

Banatski County. There will be 20 

participants (10 from Serbia and 10 from 

Romania) representing the local authorities, 
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reprezentanți ai întreprinderilor locale, 

reprezentanți ai organizațiilor întreprinderilor și 

organizațiilor neguvernamentale locale, precum 

şi oameni din comunitățile locale. Instructorii vor 

fi experţi în domeniul energiei regenerabile şi în 

dezvoltarea durabilă a zonelor rurale. După 

participarea la această formare, liderii locali de 

opinie menționați anterior, vor avea mai multe 

informaţii referitoare la importanța surselor de 

energie regenerabilă şi despre modul de a 

dezvolta noi oportunităţi de angajare în zona 

rurală, în acest domeniu. 

Activitatea 7 - Studiu asupra potențialului de 

surse de energie regenerabilă în zona rurală 

transfrontalieră  

 Această activitate implică un studiu 

detaliat asupra potențialului de surse de energie 

regenerabilă în România şi Serbia, în regiunea 

transfrontalieră. Datele vor scoate în evidență 

sursele potențiale de biomasă (deșeuri rurale, 

deşeurile agricole,  deșeuri  de origine  animală, 

culturi dedicate etc.), o analiză a potențialului 

eolian al zonei, a radiaţiei solare, a surselor 

geotermale, precum şi a posibilității de utilizare a 

energiei apei. Acest studiu va fi util pentru toate 

activitățile viitoare legate de energia verde care 

vor fi dezvoltate în zonă. Comunitatea locală va 

fi capabilă de a dezvolta propriile proiecte sau 

pentru a apela la viitoare fonduri europene.  

Activitatea 8 – Formare privind Utilizarea  

surselor de energie regenerabilă din zonele 

rurale  

 A doua acțiune de formare va avea loc la 

Timișoara și distribuţia participanților va fi 

similară cu cea din prima acțiune de acest gen - 

20 de participanţi, 10 din Serbia şi 10 din 

România. Această formare va utiliza studiul 

realiza ca activitate prealabilă. Această sesiune 

de formare va avea o abordare mai practică, cu 

accent pe identificarea şi prezentarea de soluţii 

diferite pentru a dezvolta proiecte în zona rurală 

transfrontalieră, privind domeniul energiei verzi. 

Activitatea 9 - Caravana transfrontalieră 

Împreună pentru un viitor verde  

 Acestă caravană transfrontalieră durează 

3 zile şi urmează ruta detaliată mai jos, având 6 

opriri: Timișoara, Jimbolia, Chichinda Mare,  

Becicherecu Mare, Vârșeț și Reșița (câte 2 opriri în 

fiecare zi). Scopul acestei caravane este de a 

promova utilizarea de surse de energie 

regenerabilă la o scară mai mare.   

representatives of the local enterprises, 

representatives of the local nongovernmental 

organizations and people from the local 

communities. The lecturers will be experts in the 

renewable energy domain and in the sustainable 

development of the rural areas. After 

participating in this training the local opinion 

leaders that we mentioned, will have more 

information on the importance of using 

renewable energy sources and on how to develop 

new work opportunities in the rural area in this 

domain. 

Activity 7 – Study on the potential of 

renewable energy sources in the cross-border 

rural area  

 This activity involves a detailed study on 

the potential sources of renewable energy in the 

Romanian and Serbian border region. The data 

will contain the potential biomass sources (rural 

waste, agriculture waste, animal waste, dedicated 

cultures etc.), an analysis on the winds in the 

area, on the sun radiation, the geothermal status 

and the possibility of using the water energy. 

This study will be useful for all future activities 

related to green energy that will be developed in 

the area. The local community will be able to 

develop its own projects or to apply to future 

European funds. 

Activity 8 – Training Using Renewable Energy 

Sources in Rural Areas 

 The second training will be held in 

Timisoara and the participant’s distribution will 

be similar with the first one – 20 participants, 10 

from Serbia and 10 from Romania. This training 

will use the study made before. It will have a 

more practical approach, focusing on presenting 

and finding different solutions to develop 

projects in the cross-border rural area regarding 

the green energy domain. 

Activity 9 – Cross-border caravan Together 

for a Green Future 

 This cross-border caravan lasts 3 days 

and follows the route detailed below, having 6 

stops: Timisoara, Jimbolia, Kikinda, Zrenjanin, 

Vrsac and Resita (2 stops each day). The purpose 

of this caravan is to promote the use of 

renewable energy sources at a larger scale. 
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Opririle vor fi în locuri publice şi vor fi înmânate 

materiale promoţionale, vor fi susținute 

demonstrații privind modul de utilizare a energiei 

regenerabile și experţi în acest domeniu vor 

răspunde la întrebări.  

  De asemenea, acest eveniment joacă un rol 

important în interacţiunea dintre cele două culturi, 

oameni din România și Serbia având posibilitatea 

de a stabili punți în diferite aspecte specifice, 

culturale şi sociale.   

Activitatea 10 - Concursul de proiecte școlare – 

Școala verde  

 Această activitate constă dintr-un concurs 

între şcoli din zonele rurale, din ambele țări. Un 

anunț pentru acest concurs va fi postat pe platforma 

web și școlile vor trebui să se înscrie pentru a putea 

participa. Fiecare echipă concurentă va avea de  

pregătit un proiect, în care îşi va prezenta propria 

viziune despre cum ar trebui să fie şcoala lor dacă 

ar utiliza energie verde şi ar respecta regulile de 

dezvoltare durabilă. Proiectele vor fi prezentate 

într-un eveniment deschis la Centrul de Energie 

Verde creat în Jitiște, unde cele mai bune proiecte 

vor fi premiate.  

 Această activitate asigură buna informare 

și educare a tinerei generații, cu privire la utilizarea 

energiei într-un mod eficient. În plus, vor participa 

la aceste activitați împreună cu copii din țara 

vecină, având posibilitatea de a interacționa social 

și cultural. 

Activitatea 11 Seminarul de închidere a 

proiectului -  Serbia  

 Acest eveniment va avea loc în Centrul de 

Energie Verde în Jitiște şi va fi axat pe prezentarea 

rezultatelor după implementarea proiectului.  

Activitatea 12 Seminarul de închidere a 

proiectului - România 

 Seminarul va avea loc la Universitatea 

Politehnica Timișoara şi va fi axat pe noi abordări 

şi propuneri de noi proiecte de cooperare în zona 

transfrontalieră. 

Activitatea 13 Administrarea şi implementarea 

proiectului 

  Această activitate implică întâlniri lunare a 

echipei de management în scopul de a monitoriza 

și a evalua dezvoltarea proiectului. 

Aceste întâlniri vor avea loc alternativ, în 

Timișoara și în Jitiște.   

The stops will be in public places and promotional 

materials will be handed out, demonstrations on 

how to use renewable energy will be held and 

experts in this domain will talk to people, 

answering their questions. 

  This event also plays an important role in 

the interaction between the two cultures, people 

from Romania and Serbia having the possibility to 

share different cultural and social specific aspects. 

Activity 10 – School projects competition – The 

Green School    

 This activity consists of a contest between 

schools from the rural areas in both countries. A 

call for this contest will be announced on the web 

platform and schools will have to sign up for 

participating in it. They will each have to prepare a 

project in which they will present their own vision 

of how their school should be if they used green 

energy sources and respected the rules of 

sustainable development. The projects will be 

presented in an open event at the Green Energy 

Center created in Žitište, where the best projects 

will be awarded. 

 This activity ensures that also the young 

generation is well informed and educated regarding 

the use of energy in an efficient way. Moreover, 

they will attend these activities together with 

children from the other country, having the 

possibility to also interact in the social and cultural 

aspects. 

Activity 11 Project Closing Seminar Serbia 

 This event will take place in the Green 

Energy Center in Žitište and will be focused on 

presenting the results after the implementation of 

the project. 

Activity 12 Project Closing Seminar România 

 This event will take place in the 

Politehnica University Timișoara and will be 

focused on new approaches and proposals of new 

cooperation projects in the cross-border area.   

Activity 13 Project Management and 

Implementation 

 This activity implies monthly meeting of 

the management team in order to monitor and 

evaluate the development of the project. These 

meetings will take place alternatively in Timisoara 

and in Žitište.   
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Rezultate așteptate    

 

 - 40 oameni instruiți pe subiecte de 

energie regenerabilă  

 Participanţii la cele două instruiri 

susţinute pe teme de energie regenerabilă, 

vor trebui să ştie cum să acţioneze ca poli 

locali de influenţă privind utilizarea 

surselor de energie verde. 

 

 - 200 de oameni vor fi informați pe 

problematica  energiei regenerabile   

 Caravana "Împreună pentru un 

viitor verde" promovează utilizarea de 

surse de energie regenerabilă în 6 oraşe din 

zona transfrontalieră. Cel puţin 200 de 

persoane din orașele de mai sus vor intra în 

contact cu experţii care însoţesc caravana 

şi vor primi informaţii cu privire la 

problematica energiei regenerabile. 

 

 - o rețea virtuală creată 

  Reţeaua va acționa ca un 

instrument de cooperare pentru 

promovarea proiectului şi a rezultatelor 

sale, pentru promovarea utilizării surselor 

de energie regenerabile. 

 

 - un centru de consiliere și de 

promovare a energiei verzi creat  

  Va fi promovată energia verde și 

un Centrul de consiliere care va acţiona ca 

suport pentru activităţile proiectului şi 

pentru dezvoltarea în continuare a 

sectorului de energie verde în zona rurală 

transfrontalieră. 

 

 - 2 instruiri efectuate 

  Tema celor două instruiri este: 

dezvoltarea durabilă în zonele rurale şi 

utilizarea surselor de energie regenerabilă 

în zonele rurale. Acestea vor contribui la 

formarea în comunitate de lideri 

de opinie în domeniul energiei 

verzi. 

 

Project expected results 

 

- 40 people trained on renewable 

energy topics  

  The participants at the two 

trainings sustained on renewable energy 

topics will have the necessary know how to 

act as local poles of influence regarding the 

use of green energy sources. 

 

- 200 people informed on the 

problematic of renewable energy  

  The caravan “Together for a Green 

Future” promotes the use of renewable 

energy sources in 6 cities from the cross-

border area. At least 200 persons from the 

above mentioned cities will come in contact 

with the experts that accompany the 

caravan and will receive information 

regarding the renewable energy 

problematic. 

 

- 1 virtual network created  

  The network will act as a tool for 

cooperation, for promoting the project and 

its results, for promoting the use of 

renewable energy sources. 

 

- 1 green energy promotion and 

counseling centre created  

  There will be created a Green 

Energy Promotion and Counseling Centre 

that will act as support for the project 

activities and for further development of 

the green energy sector in the cross-border 

rural area. 

 

- 2 trainings delivered  

  The two trainings are Sustainable 

Development in Rural Areas and Using 

Renewable Energy Sources in Rural Areas. 

They will contribute to the formation of the 

community opinion leaders in the 

green energy domain. 



 

 

The partnership for promoting energy in the rural area of the Romanian-Serbian Cross-border region is a project 

financed by European Union through Romania - Republic Of Serbia IPA Cross-Border Cooperation Programme 
EUROPEAN UNION 

 - o caravana transfrontaliera  

 Caravana "Împreună pentru un 

viitor verde" promovează utilizarea de 

surse de energie regenerabile în 6 oraşe din 

zona transfrontalieră. În cadrul Caravanei 

se vor distribui materiale care să 

promoveze utilizarea surselor de energie 

regenerabilă, dezvoltarea de noi activităţi 

în acest sector şi vor  avea loc demonstrații 

practice legate de modul de funcţionare a 

echipamentelor de producere a energiei 

regenerabile.  

 

 - 15 proiecte școlare prezentate  

 Proiectele sunt rezultatul 

concursului pentru școlile din zona rurală 

transfrontalieră. Acestea pot avea orice 

formă (de la o prezentare pe calculator 

până la o construcție în miniatură) şi vor 

reprezenta viziunea participanților, legată 

de conceptul de școală verde.  

 

 - un studiu asupra potențialului de 

surse de energie regenerabile  

 Studiul va fi realizat de către un 

expert şi va conţine potenţialul tuturor 

surselor de energie regenerabilă în zona 

rurală transfrontalieră. Studiul va conţine 

informaţii referitoare la sursele de 

biomasă, surse de energie eoliană, 

geotermală, surse solare şi surse de apă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 1 cross-border caravan sustained  

  The caravan “Together for a Green 

Future” promotes the use of renewable 

energy sources in 6 cities from the cross-

border area. The caravan will distribute 

materials that promote the use of 

renewable energy sources, the development 

of new activities in this sector and will have 

practical demonstrations on how the 

renewable energy equipment works. 

 

- 15 school projects presented  

 The projects are the result of the 

contest for schools in the cross-border 

rural area. They can have any form they 

like (from a computer presentation to a 

miniature construction) and will represent 

the participants vision on the green school 

concept. 

 

- 1 study on the potential of 

renewable energy sources  

 The study will be done by an expert 

and will contain the potential of all 

renewable energy sources in the cross-

border rural area. The study will contain 

information regarding biomass sources, 

wind energy sources, geothermal sources, 

solar sources and water sources.  
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Grupul țintă  

 

  Autoritățile locale din zona 

transfrontalieră  

  Autoritățile locale sunt principalii 

promotori ai dezvoltării durabile în zonele 

rurale. Ele sunt direct responsabile pentru 

găsirea de soluții pentru utilizarea eficientă 

a surselor de energie. De asemenea, ele sunt 

interesate în găsirea de noi oportunități de 

muncă pentru oamenii din zonele 

respective. 

 

IMM-uri din regiunea transfrontalieră 

  IMM-urile vor avea două roluri 

importante în cadrul proiectului. Pe de o 

parte, ele vor primi informații și know-how 

despre cum să-și extindă activitățile în 

producția de energie din surse de energie 

regenerabilă, iar pe de altă parte pot aplica 

noile tehnologii în activitățile lor curente, 

în vederea promovării unei dezvoltări 

durabile a zonei. 

 

ONG-uri din regiunea transfrontalieră 

  ONG-urile sunt un grup foarte 

important, pentru că responsabilitățile lor 

principale sunt de a disemina informațiile 

cu privire la utilizarea energiei verzi și, mai 

important, să asigure consiliere pentru cei 

care caută orientare profesională în 

domeniul energiei verzi. 

 

Elevii din școlile din zona transfrontalieră  

 Este extrem de important ca tinerii 

să primească o educație de la o vârstă 

fragedă, cu privire la modul de a utiliza 

energia verde, cu privire la impactul 

producției și consumului de energie asupra 

mediului. În cadrul proiectului, acest lucru 

se realizează prin activități competitive, 

potrivite pentru vârsta lor. 

 

 

 

Target groups 

 

  Local authorities in the cross-

border rural area 

 The local authorities are the main 

promoters of a sustainable development in 

the rural areas. They are directly 

responsible for finding solutions for the 

efficient use of energy sources. Also they 

are interested in finding new work 

opportunities for the people in their areas. 

 

SME’s from the cross-border area   

 The SME’s will have two important 

roles in the project. On one hand they will 

receive the information and know-how on 

how to expand their activities in the 

production of energy from renewable 

energy sources, and on the other hand they 

may apply the new technologies they 

encounter in their current activities, thus 

resulting an improvement towards a better 

sustainable development. 

 

NGO’s from the cross-border area   

 The NGO’s are a very important 

group, because their main responsibilities 

are to disseminate the information 

regarding the use of green energy, and 

more important to ensure counseling for 

the people that seek professional 

orientation in the green energy domain. 

 

Students from schools in the cross-border 

area 

 It is of upmost importance that 

young people receive an education from a 

young age  on how to use green energy, on 

the impact of the energy use and 

production on the environment. In the 

project they do this in activities that are 

competitive in a way that is suitable for 

their age. 
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Impactul proiectului în zona 

tranfrontalieră  

 

  GEROS este bazat pe o idee 

inovatoare în consiliere, orientare în 

carieră, formare specifică şi practică 

pentru firmele virtuale în domeniul 

energiei verzi şi de protecţie a mediului în 

zona transfrontalieră. Activităţile vor 

dezvolta resurse umane viitoare / 

întreprinzători, vor stimula armonizarea 

culturilor şi integrarea minorităților, vor 

conecta antreprenoriatul şi educaţia 

transfrontaliere. Proiectul se referă în mod 

specific la zonele rurale transfrontaliere, 

beneficiare în mod direct ale mediului. 

Grupurile ţintă au fost identificate prin 

analiza de nevoilor şi a cererii.   

  Dezvoltarea durabilă înseamnă că 

nevoile generaţiei prezente trebuie să fie 

îndeplinite, fără a compromite capacitatea 

generaţiilor viitoare de a-și satisface 

nevoile lor. Conceptul este inclus în tratat 

şi este o parte a tuturor acţiunilor şi 

politicilor comunitare. Fondurile 

Structurale trebuie să fie folosite conform 

art. 3 din Regulamentul Consiliului nr. 

1083/2006 de stabilire a prevederilor 

generale privind Fondul European de 

Dezvoltare Regională, Fondul Social 

European şi Fondul de Coeziune 2, care 

stabilește că: - “acțiunea Fondurilor 

încorporează, la nivel naţional şi regional, 

priorităţile Comunităţii în favoarea 

dezvoltării durabile prin consolidarea 

creşterii, a competitivității, a ocupării 

forţei de muncă şi a integrării sociale şi 

prin protecţia şi îmbunătăţirea calităţii 

mediului. “  

 

Art. 17 din acelaşi regulament subliniază 

această abordare - “Obiectivele Fondurilor 

sunt urmărite în cadrul dezvoltării 

durabile şi promovării obiectivului  

 

The cross-border impact of the project 

 

 GEROS is based on an innovative 

idea in cross-border career counseling and 

orientation and a special training and 

practice for simulated firms in fields of 

cross-border green energy and cross-

border environmental protection. Activities 

will develop future human resources/ 

entrepreneurs and will stimulate 

harmonization cultures and minority 

integration, will combine cross-border 

business and education. The project refers 

specifically to the cross-border rural areas, 

benefiting at practical level the 

environment. Target groups have been 

identified though analyses of need and 

demand. 

 Sustainable development means 

that the needs of the present generation 

should be met without compromising the 

ability of future generations to meet their 

own needs. The concept is included in the 

Treaty, and is a part of all Community’s 

actions and policies. As Structural Funds 

are concerned, Article 3 of the Council 

Regulation no. 1083/2006 laying down 

general provisions on the European 

Regional Development Fund, the European 

Social Fund and the Cohesion Fund2, 

states that: “The action taken under the 

Funds shall incorporate, at national and 

regional level, the Community's priorities 

in favor of sustainable development by 

strengthening growth, competitiveness, 

employment and social inclusion and by 

protecting and improving the quality of the 

environment.”.  

 Article 17 of the same Regulation is 

stressing this approach “The objectives of 

the Funds shall be pursued in the 

framework of sustainable development and 

the Community promotion of the goal of 
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comunității de protecţie şi ameliorare a 

mediului, stabilit în art. 6 din tratat."   

  Proiectul contribuie la 

îmbunătățirea dezvoltării durabile prin  

utilizarea sporită de surse regenerabile de 

energie.   

 Acţiunile de dezvoltare durabilă 

manifestate prin proiect sunt atât în mediul 

social, cât și în cel cultural (reducerea ratei 

șomajului în regiune, respectarea 

topologiei peisajului cultural etc). Dar 

totuşi, proiectul respectă principiul 

dezvoltării durabile prin prevenirea 

oricărui impact negativ asupra mediului în 

procesul de creare a infrastructurii; şi, de 

asemenea, de economisire a resurselor.  

 În punerea în aplicare, proiectul va 

indeplini urmatoarele principii şi acțiuni 

durabile:  

 -  în timpul procedurilor de achiziții 

publice, beneficiarii preferă energii 

ecologice eficiente şi tehnologii prietenoase 

pentru  platforma web creată;  

 - cost eficienţă - proiectul are în 

vedere şi costurile şi beneficiile (economice, 

sociale şi de mediu) ale infrastructurii 

clădite, printr-un capitol de analiză cost-

beneficiu a studiului de fezabilitate al 

proiectului în cauză;  

 - evaluarea impactului 

infrastructurii, analizând impactul 

acţiunilor asupra economiei, societății și 

mediului înconjurator;  

 -  principiul de utilizare rațională a 

resurselor este folosit în întregul proiect. 

 

 

protecting and improving the environment 

as set out in Article 6 of the Treaty.” 

 The project contributes to the 

improvement of sustainable development 

by having an increased use of renewable 

energy sources. 

 The sustainable development 

actions manifested by the project are in the 

social and cultural environment as well 

(reducing the unemployment rate in the 

small-region, respecting the topology of the 

cultural landscape etc). But nevertheless, 

the project respects the principle of 

sustainable development by preventing any 

negative impact on the environment in the 

infrastructure creation process; and also 

saving resources. 

 In its implementation the project 

will fulfill the following sustainable actions 

and principles: 

 - during public procurement 

procedures, the beneficiaries are preferring 

the eco-energy efficient and environmental 

friendly technologies for the e-platform 

created;  

 - cost efficiency – the project is 

considering also the cost and the benefits 

(economic, social and environmental) of the 

infrastructure building by an additional 

chapter of cost-benefit analysis of the 

feasibility study of the present project;  

 - impact assessment of the 

infrastructure, analyzing the impact the 

actions will have on the economy, society 

and environment;  

 - the principle of sound use of 

resources is used in the entire project.  
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Strategia de continuare a proiectului 

 Transferabilitatea proiectului va fi 

asigurată prin menținerea structurii integrate a 

programului, cât şi prin extinderea la alte 

domenii de expertiză care vor fi coerente cu 

mediul de afaceri transfrontalier. De 

asemenea, prin crearea unei reţele de entităţi 

economice de energie verde transfrontaliere 

va creşte domeniul lor de expertiză la nivel 

european, permițând extinderea lor. Prin 

urmare, conform documentului de lucru 4 şi 6 

al Comisiei Europene, prin multiplicarea 

efectelor, rata de ocupare a forţei de muncă va 

creşte în regiunea de frontieră, odată cu 

calitatea vieţii. 

 Creşterea ratei de ocupare a fortei de 

muncă, prin ameliorarea programelor de 

formare şi adaptarea entităților economice 

transfrontaliere la mediul de afaceri, va 

conduce la crearea unei mai mari  diversități a 

mediului socio-economic.  

 Durabilitatea financiară va fi 

menţinută, de asemenea, după sfârşitul 

proiectului, prin crearea unui centru 

transfrontalier precum şi prin contribuţia 

financiară a partenerilor (contribuţia proprie) 

şi contribuţia în natură adusă de partenerii de 

proiect care, deși nu este obligatorie, este dată 

de beneficiar prin furnizarea de suport 

suplimentar uman și tehnic, de resurse 

materiale, care vor contribui, de asemenea, la 

continuarea proiectului, chiar după terminarea 

sa. Cele mai bune practici schimbate în cadrul 

parteneriatului se vor aplica și generaţiilor 

viitoare. Studiile şi materialele specifice vor fi 

utilizate ca baza pentru viitor. 

 Sustenabilitatea instituțională va fi 

garantată de continuarea activităților de 

promovare și consiliere, de formare 

profesională în sprijinul dezvoltării 

economice transfrontaliere și accederea la 

surse de finanțare europene, precum și de 

management de proiect. Platforma web creată 

va rămâne după proiect şi vor fi realizate 

continuu actualizări, împreună cu e-baze de 

date, e-biblioteci pentru dezvoltare economică 

transfrontalieră şi întâlniri transfrontaliere 

pentru dezvoltarea energiei verzi în regiunile 

de frontieră.  

 Transferabilitatea 

programului va fi oferită  nu  doar  

de  menţinerea  structurii  

Continuation strategy 

 The transferability of the project will 

be provided by maintaining the integrated 

structure of the programme, but also 

extending it to other fields of expertise, which 

will be coherent to the cross-border business 

environment. Also, by creating a cross-border 

green energy network economic entities will 

increase their field of expertise at European 

level, as well as they will expand. Therefore, 

according to Working Document 4 and 6 of 

the European Commission, by multiplying 

effects, the employment rate will increase in 

the border region, also increasing the quality 

of life. 

 The increase of the employment rate 

by the improvement of the labor force training 

and the adaptation of the economic entities to 

the cross-border business environment will 

lead to the creation of a higher diversified 

socio-economic environment. 

 The financial sustainability will be 

maintained also after the end of the project 

through the creation of the cross-border center 

as well as by the financial contribution of the 

partners (own contribution) and in nature 

contribution brought by the project partners 

which, although not compulsory, is given by 

the beneficiary by providing additional human 

and technical, material resources which will 

contribute also to the continue of the project 

even after its end. The best practices 

exchanged within the partnership will apply 

to the future generations. The studies and 

specific materials made will be used as a basis 

for future years as well. 

 Institutional sustainability will be 

guaranteed by the continuation of activities of 

promotion and counseling, professional 

trainings of cross-border economic 

development and European funding accession 

and project management. The e-platform 

created will remain after the project and will 

be continuously updates, along with the e-data 

bases, e-libraries for cross-border economic 

development and cross-border meetings for 

green energy development of border regions. 

  Program’s transferability will be 

provided by maintaining the integrated 

structure of the programme, but also 

extending it to other fields of 

expertise, 
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integrate a programului, ci şi de extinderea sa 

la alte domenii de expertiză, în conformitate 

cu cerinţele pieţei muncii. De asemenea, prin 

creşterea oportunităţilor de încadrare în 

muncă a participanţilor în zona 

transfrontalieră, prin stagii în firme virtuale, 

se va obține o multiplicare a efectelor în 

domeniul angajării, conform documentelor de 

lucru nr. 4 şi 6 ale Comisiei Europene. 

 Prin abilitățile și experiența dobândită, 

precum și prin schimbul de experiență între 

parteneri, consilierea transfrontalieră în 

carieră, informativă, motivațională și 

programul practic integrat vor putea fi 

transferate la întreaga zonă eligibilă 

transfrontalieră. Creșterea ratei de ocupare la 

nivel transfrontalier se va face printr-o mai 

bună analiză a pieței forței de muncă 

transfrontaliere și ajustarea cererii privind 

resursele umane din ambele strategii ale celor 

două regiuni eligibile, prin inițierea de 

programe de formare, consiliere în carieră 

transfrontalieră și de programe practice 

integrate, adresate elevilor, priviți ca viitoare 

resurse umane.  

 Durabilitatea instituţională şi 

financiare şi va fi menţinută după sfârşitul 

proiectului în principal prin contribuţia 

partenerilor. De aceea, cele mai bune practici 

create vor fi aplicate de asemenea pentru 

generațiile viitoare. De asemenea, studiile şi 

materialele special create pentru proiect vor fi 

utilizate şi îmbunătăţite pentru viitor. 

Activitățile create vor continua, salariile 

personalului fiind acoperite de parteneri/ 

programe de voluntariat care vor fi incluse 

(experți din domenii specifice). Beneficiarul 

va contribui continuu la dezvoltarea 

instituțiilor create de părți chiar și după 

încheierea proiectului.  

 Partenerul principal are un Institut de 

Cercetări pentru Energii Regenerabile, creat 

prin POS-CCE-A2-CAPACITATI, astfel, 

există oportunităţi de dezvoltare pentru 

activitățile din proiect. Programul integrat 

transfrontalier creat la nivel de proiect se va 

extinde pe toată zona transfrontalieră, prin 

parteneriate locale, regionale și chiar 

internaționale (beneficiarul are parteneri 

internaționali din proiecte 

anterioare), inclusiv întâlniri de 

sensibilizare, work-shopuri și seminarii. 

which will be in accordance with labor 

market’s requirements. Also, by increasing 

the opportunities for the employment of the 

participants in the cross-border area, through 

internships in virtual firms, multiplying 

effects will be created in the employment 

area, according to Working Document no 4 

and 6 of the European Commission. 

 Through the skills and experience 

acquired and the expertise exchange made 

between partners, the informative, 

motivational cross-border career counseling 

and practical integrated program will be able 

to be transferred at the entire cross-border 

eligible area. The increase in the employment 

rate at cross-border level will be made by a 

better analysis of the cross-border labor 

market and the adjustment of the demand 

regarding human resources from both 

strategies of the two eligible regions, through 

the initiation of the training, cross-border 

career counseling and practical integrated 

program addressed to pupils as future human 

resources. 

 The financial and institutional 

sustainability will be maintained after the end 

of the project mainly through partners’ 

contribution. Therefore, best practices created 

will be applied also to future generations. 

Also, the studies and materials created 

specifically for the project will be used and 

improved for future years. The activities 

created will continue, the salaries of the staff 

being covered by the partners/ volunteering 

programs will be included (experts of the 

specific fields). The beneficiary will 

continuously contribute to the development of 

created institutions also after project end.  

 The Lead partner has a Research 

Institute for Renewable Energies, created by 

POS-CCE-A2-CAPACITATI, as such, there 

are opportunities of development for project’s 

activities. The cross-border integrated 

program created at project level will expand 

with cross-border, local, regional and even 

international partnerships (the beneficiary has 

international partners from previous projects), 

including awareness raise meetings, work-

shops and seminars.    
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BANAT 

 

 Banatul este o regiune geografică și 

istorică în Europa centrală, împărțită în 

prezent între trei țări: partea de est se află în 

vestul României (județele Timiș, Caraș-

Severin, partea vestică din Mehedinți și Arad 

în sudul râului Mureș), partea de vest de afla 

în nord-estul Republicii Serbia (Voevodina, 

cu excepția unei mici părți incluse în 

regiunea Belgrad) precum și o mică parte de 

nord aflată în sud-estul Ungariei (județul 

Csongrád). Regiunea Banatului este populată 

de români, sârbi, cehi, maghiari, germani, 

rromi, ucrainieni, slovaci, bulgari, croați și 

alte etnii. 

 Banatul este mărginit de Dunăre la 

sud, de Tisa la vest, de Mureș la nord și de 

Carpații Occidentali la est. 

 Simbolul tradițional heraldic al 

Banatului este un leu, simbol care astăzi este 

prezent atât în stema României cât și în 

stema Voivodinei. Principalele orașe din 

Banat sunt Timișoara, Reșița, Lugoj și  

Caransebeș (în România); Zrenjanin, 

Pancevo, Kikinda și Vrsac (în Serbia); 

Szeged (în Ungaria). 
 

BANAT 

 

 The Banat is a geographical and 

historical region in Central Europe currently 

divided between three countries: the eastern 

part lies in western Romania (the counties of 

Timis, Caras-Severin, Arad south of the 

Mures, the western part of Mehedinti), the 

western part in northeastern Serbia ( mostly 

included in Vojvodina, except for a small 

part included in Belgrade Region), and a 

small northern part in southeastern Hungary 

(Csongrád county). It is populated by 

Romanians, Serbs, Czechs, Hungarians, 

Romani, Germans, Ukrainians, Slovaks, 

Bulgarians, Croats and other ethnics. 

 The Banat is bordered by the River 

Danube to the south, the River Tisa to the 

west, the River Mures to the north, and the 

Southern Carpathian Mountains to the east. 

 The traditional heraldic symbol of the 

Banat is a lion, which is nowadays present in 

both the coat of arms of Romania and the 

coat of arms of Vojvodina. The main Banat 

cities are Timisoara, Resita, Lugoj and 

Caransebes (in Romania); Zrenjanin, 

Pancevo, Kikinda and Vrsac (in Serbia); 

Szeged (in Hungary).  

 



 

 

 
 

 
Investing in your future!   

Romania-Republic of Serbia IPA Cross-border Cooperation Programme 

is financed by the European Union under the Instrument of  

Pre-accession Assistance (IPA) and co-financed by the partner states of 

the programme.  
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